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 أربعون حديثا  

 هِ من جوامع َكِلم

 صلى هللا عليه وسلم

 
 تصنيف

 يوسف بن إمساعيل النبهان  

 هـ1350املتوىف سنة 

 
 حتقيق  

 حممد خري رمضان يوسف
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 مقدمة التحقيق

 

وعلى آله وأصحابهِّ املكَرمني،  احلمُد هلل ربيِّ العاملني، والصالُة والسالُم على النبيِّ األمني، 
 ومن تبعهم إبحساٍن إىل يومِّ الدين، وبعد:

فقد مجَع مصنيُِّف هذا الكتاب، الشيخ يوسف بن إمساعيل النبهاين رمَحُه هللا، أربعني  
وقد ثبَت يف الصحيحني قولُه عليه   عليه وسلم، حديثًا من جوامعِّ َكلِّمِّ رسولِّ هللا صلى هللا

". وتعين األقواَل املوجزَة القليلة، اليت حتمُل معايَن  بُِعثُت جبوامِع الَكِلمالصالُة والسالم: "
كثرية، مع جاللةِّ معناها، وأمهيتها وفائدهتا، وسهولةِّ حفظها واالستشهادِّ هبا، لبالغتها  

 وُحسنِّ سبكها. 

،  "جمموع األربعني أربعني من أحاديث سيد املرسلني" كتابه هاوقد ضمَّنها جامعُ 
  اكتفى قد  وكان بعضها،  إال ُحكمها،  وبيَّنتُ  وضبطتها،  ووثَّقتها،  بينها، من فاستخرجتها 

 .حكمها  بيان  دون بتخرجيها

 أدعو هللا تعاىل أن ينفع هبا، وال حيرمنا أجرها. واحلمُد له وحده. 

 حممد خري يوسف

 هـ 1435
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

َلى آلهِّ سييِّدان حممٍد سيدِّ املرسلني، وعَلى والصالُة والسالُم عهلل ربيِّ العاملني،  احلمدُ 
 أما بعد: وصحبهِّ أمجعني، 

 صلى هللا عليه وسلم. من جوامعِّ كلمهِّ  فهذه أربعوَن حديثًا
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 احلديث األول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم: رسولُ  هللا عنه قال: قالَ  رضيَ  عن عمرَ 

 . ى" ات، وإمنا لكلِ  امرٍئ ما نوَ "إمنا األعماُل ابلني  

 . (1) رواه الشيخان

 

 احلديث الثان 

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: هللا عنه قال: قالَ  عن أنس رضيَ 

". "املرءُ   مع َمْن أحب 

 . (2)رواه البخاري ومسلم

 

 

 احلديث الثالث 

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:  هللا عنه قال: قالَ  عن أيب هريرة رضيَ 

إذا   معادُن كمعادِن الذهِب والفضَّة، خيارُهم يف اجلاهليِة خيارُهم يف اإلسالمِ  "الناسُ 
 هوا". قُ ف َ 

 

 كتاب اإلمارة، واللفظ لألول. ( من صحيح مسلم،  1907احلديث األول من صحيح البخاري، واحلديث رقم )(  1

(. وراويهما  2640(، صحيح مسلم، ابب املرء مع من أحب ) 6169، 6168صحيح البخاري، كتاب األدب )(  2
عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه. أما روايتهما عن أنس فهي بلفظ: "أنت مع من أحببت" كما يف البخاري،  

 (. 2639(، صحيح مسلم، ابب املرء مع من أحب ) 3688)كتاب فضائل أصحاب النب صلى هللا عليه وسلم 
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 . (1) رواه الشيخان

 

 احلديث الرابع 

 هللا صلى هللا عليه وسلم: رسولُ  هللا عنه قال: قالَ   سعد رضيَ  عن سهل بنِّ 

 "الناُس كأسناِن املشط". 

 . (2) رواه ابن الل يف مكارمِّ األخالق

 

 احلديث اخلامس

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: هللا عنه قال: قالَ  رضيَ  عن عليي 

 ى بذمَّتهم أدانهم، وهم يٌد عَلى َمْن سواهم".دماؤهم، ويسعَ  تتكافأُ   "املسلمونَ 

 . (3) رواه أبو داود والنسائي

 

 

 

 (. 2638(، صحيح مسلم، ابب األرواح جنود جمندة )3383صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء )(  1
 واللفظ ملسلم، وفيه "كمعادن الفضة والذهب". 

 (. 3158عيفة )(، وضعفه يف السلسلة الض43أورده يف تنزيه الشريعة عن األحاديث املوضوعة رقم ) (  2

يقاد املسلم ابلكافر  (، سنن أيب داود، ابب أ4745قود من املسلم للكافر )سنن النسائي )اجملتىب(، سقوط ال (  3
ون" وليس "املسلمون"، وهو جزء  (، وفيهما "املؤمن6666امع الصغري )(. وصححه هلما يف صحيح اجل4530)

 من حديث. 
 (. 2751ن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده )عوأليب داود رواية "املسلمون تتكافأ دماؤهم" 
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 احلديث السادس 

 هللا صلى هللا عليه وسلم: رسولُ  هللا عنه قال: قالَ  عن أنس رضيَ 

 ى له". ى لَك من احلقِ  مثَل ما ترَ "املرُء على ديِن خليله، وال خرَي يف صحبِة َمْن ال يرَ 

 .(1) رواه ابن عدي يف الكامل

 

 احلديث السابع 

 هللا عنه، عن النبيِّ صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  رضيَ  عن عليي 

 "ما هلَك امرٌؤ عرَف قدره".

 . (2)رواه ابن السمعاين يف اترخيه 

 

 

 احلديث الثامن

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:  هللا عنه قال: قالَ  عن ابن مسعود رضيَ 

 ن".مؤتَ  "املستشارُ 

 

يف ترمجة سليمان بن عمرو النخعي،   247/ 3هذه رواية سهل بن سعد وليس أنس، رواها ابن عدي يف الكامل (  1
يف مسند الشهاب أيضاً  الذي قال فيه أخرياً: وسليمان بن عمرو اجتمعوا على أنه يضع احلديث. وهو بروايته 

(907 .) 

 . 195/ 1أورده املاوردي يف )أعالم النبوة( بدون سند (  2
 . 211/ 2وهو موقوف من كالم علي رضي هللا عنه يف اتريخ اليعقويب  
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 . (1) رواه اإلمام أمحد وغريه

 

 التاسع احلديث 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هللا عنه قال: قالَ  عن أنس رضيَ 

ا قالَ   م". لِ م، أو سكَت فسَ نِ فغَ  "رحَم هللا عبد 

 . (2) رواه الديلمي وغريه

 

 احلديث العاشر 

 هللا عنه قال: عن أنس رضيَ 

   لُتهنَِّك الشهادة. يوَم ُأحد، فقالت أمه: اي بين،  صيَب رجٌل من الصحابةِّ أُ 

عنيه،  "وما يدريِك، لعله كان يتكلُم فيما ال يَ  هلا رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: فقالَ 
 ويبخُل مبا ال يُغنيه". 

 

 (. وضعف الشيخ شعيب إسناده لضعف شريك. 22414مسند أمحد )(  1
ماجه وغريمها، ينظر صحيح اجلامع الصغري   واحلديث صحيح من رواية أيب هريرة اليت أخرجها الرتمذي وابن 

(6700 .) 

   "رحم هللا امرًءا تكلم فغنم، أو سكت فسلم".   :( ونصه فيه 3204الفردوس مبأثور اخلطاب للديلمي )(  2
(  3492( عن احلسن مرساًل، وقد حسَّنه يف صحيح اجلامع )4934وهبذا اللفظ رواه البيهقي يف شعب اإلميان )

 وعن احلسن مرساًل. للبيهقي عن أنس 
 (.  1374رواه العسكري، أفاده صاحب كشف اخلفاء ) " عبداً "وبلفظ  

 (. 581وبلفظ املنت رواه الشهاب يف مسنده أيضاً )
 ورواايت أخرى حسنها صاحب صحيح اجلامع. 
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 . (1) رواه البيهقي يف شعب اإلميان

 

 احلديث احلادي عشر 

 هللا عنه، عن النبيِّ صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  عن ابن مسعود رضيَ 

،  كم أخالق ا، املوطَّؤون أكناف اَس يوَم القيامة، أحاسنُ كم مين جمالوأقربَ "إن أحبَّكم إيلَّ 
 فون". فون ويُ ْؤلَ الذيَن ََيلَ 

 .  (2) رواه الرتمذي

 فيه:  ورواه الطرباين وزادَ 

الثراثروَن املتفيهقوَن   جمالَس يوَم القيامة،أبعدَكم مين أبغَضكم إيلَّ و  "وإنَّ 
 . (3) قون"املتشد ِ 

 وزاَد غريه: 

 . (1) "العيبَ  لُُبآءِ لسوَن مِ تل، املفر ِقوَن بني األحبَّة، امل"املش اؤون ابلنميمة

 

سنده حيىي  (. وأخرجه آخرون ألنس، منهم أبو يعلى، الذي ذكر احلافظ اهليثمي أن يف 10836شعب اإلميان )(  1
، وحسَّنه لغريه أليب يعلى وابن أيب الدنيا يف صحيح  303/ 10بن يعلى األسلمي، وأنه ضعيف. جممع الزوائد 

 (. 2883الرتغيب )

( وقال:  2018رواية الرتمذي عن جابر رضي هللا عنه، كتاب الرب والصلة، ابب ما جاء يف معايل األخالق ) (  2
 (. 2201صحيح اجلامع الصغري )حديث حسن غريب. وحسنه له يف  

(، ولكن اللفظ الذي أورده أقرب إىل رواية أيب ثعلبة  10424ورواية الطرباين البن مسعود يف املعجم الكبري )(  3
(. وقد صحح لغريه من رواية  1535( وصححه له ولغريه يف صحيح اجلامع )588اخلشين يف املصدر نفسه ) 

اهليثمي أن يف سند الطرباين البن مسعود "عبدهللا الرمادي" ومل   (. وذكر2662اخلشين يف صحيح الرتغيب )
 . واالسم فيه تصحيف( 21/ 8الزوائد ) . جممعيعرفه
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عنيه، ومثلُه  املوطَّؤون: اللينون، واألكناف: اجلوانب. والثراثر: الكثرُي الكالمِّ فيما ال يَ 
 ي يتكلَُّف بكالمهِّ بفتحِّ أشداقه.ملتشديِّق: الذاملتفيهق. وا

 

 احلديث الثان عشر

 هللا عنه، عن رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:   عن عمار رضيَ 

 "ذو الوجهنِي وذو اللسانني يف النار". 

 .(2) رواه أبو داود 

 يب هريرة أنه صلى هللا عليه وسلم قال:  أوروى مسلم عن 

 . (3)بوجه، وهؤالِء بوجه" ن أشرِ  الناِس ذا الوجهني، الذي َييت هؤالءِ مِ  "إنَّ 

لوجهني ال يكوُن عنَد هللا  "ذو ا بدون ختريج، بلفظ  "الشفاء"القاضي عياض يف  وذكرهُ 
 .(4) "وجيه ا

 

 

 . ( من رواية أيب هريرة835املعجم الصغري للطرباين )(  1
يثمي  (. وقد ضعفه اهل 2658مني األوسط والصغري يف صحيح الرتغيب )جوحسَّنه لغريه من رواية أيب هريرة يف املع 

  .21/ 8بشري املري. جممع الزوائد   فيهما بسبب صاحل بن

لفظه عند أيب داود من رواية عمار رضي هللا عنه: "من كان له وجهان يف الدنيا كان له يوم القيامة لساانن من  (  2
 ( وقد صححه له األلباين. 4873انر". ابب يف ذي الوجهني ) 

 (. 2526)صحيح مسلم، ابب ذم ذي الوجهني (  3

رواه ابن عدي بلفظ "ال ينبغي لذي الوجهني أن يكون وجيهًا عند هللا يوم القيامة" من رواية عائشة رضي هللا  (  4
عنها، يف ترمجة عبداجلبار بن الورد، الذي قال فيه أخرياً: وهو عندي ال أبس به، يكتب حديثه. الكامل يف  

 . 326/ 5الضعفاء  
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 احلديث الثالث عشر

 عن املغرية بن شعبة، أن رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم:  

هنى عن قيٍل وقال، وكثرِة السؤال، وإضاعِة املال، ومنٍع وهاِت، وعقوِق األمهات، 
 ووأِد البنات.

 . (1) رواه الشيخان

 

 احلديث الرابع عشر 

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: هللا عنه قال: قالَ  عن أيب ذرٍي رضيَ 

 بِع السيئَة احلسنَة َتُحها، وخالِق الناَس خبُلٍق حسن". ما كنت، وأَتْ "اتَِّق هللَا حيثُ 

 . (2)رواه اإلمام أمحد والرتمذي واحلاكم

 

 احلديث اخلامس عشر

 هللا عنه، عن رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:   رضيَ  عن عليي 
 

(  593(، صحيح مسلم، ابب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة )6473) صحيح البخاري، كتاب الرقاق (  1
وهو جزء من حديث عند   "."إن هللا عزَّ وجلَّ حرَّم عليكم عقوق األمهات :واللفظ لألول، وأوله عند مسلم 

 البخاري. 

ه لغريه  ( وحسَّن21441( وقال: حديث حسن صحيح، مسند أمحد )1987سنن الرتمذي، كتاب الرب والصلة )(  2
( وقال: حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه. ووافقه الذهب.  178الشيخ شعيب، املستدرك للحاكم )
 (. 97وحسَّنه يف صحيح اجلامع الصغري ) 
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 ها". األموِر أوساطُ  "خريُ 

 . (1)رواه ابن السمعاين يف اترخيه 

 

 احلديث السادس عشر 

 هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: هللا عنه، عن رسولِّ  عن أيب هريرة رضيَ 

 ما، َك هوان  ما، وأبغْض بغيضَ  اَك يوم  ى أْن يكوَن بغيضَ ما، عسَ  َك هوان  "أحِبْب حبيبَ 
 ما". َك يوم اى أْن يكوَن حبيبَ عسَ 

 . (2) رواه الرتمذي والبيهقي

 

 احلديث السابع عشر 

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:  هللا عنهما قال: قالَ  عن ابن عمر رضيَ 

 "الظلُم ظلماٌت يوَم القيامة".

 . (3) رواه الشيخان

 

 

ن علي  اتريخ بغداد لكن بسند فيه جمهول عقال احلافظ العجلوين: قال يف املقاصد: رواه ابن السمعاين يف ذيل (  1
 . 1247مرفوعاً. كشف اخلفاء 

( وقال: حديث غريب... والصحيح عن عليٍي موقوف قوله. املعجم  1997سنن الرتمذي، كتاب الرب والصلة )(  2
 (، ويف صحيح سنن الرتمذي. 178)  الصغري صحيح اجلامع(. وصححه يف 3395األوسط للطرباين )

 (. 2578(، صحيح مسلم، ابب حترمي الظلم ) 2447صحيح البخاري، كتاب املظامل )(  3
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 احلديث الثامن عشر

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:  هللا عنه قال: قالَ  عن أيب هريرة رضيَ 

 مرتني".  [واحدٍ ]ٍر ح جُ "ال يُ ْلدَُغ املؤمُن من 

 . (1) رواه البخاري

 

 احلديث التاسع عشر

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: هللا عنه قال: قالَ   عن عقبة بن عامر رضيَ 

 ن ُوِعَظ بغريه". "السعيُد مَ 

 . (2) رواه الديلمي

 ، ولفظه: مسعود مطواًل سلم عن ابن ورواُه م

قَي يف بطِن أمه، والسعيُد من اتَّعَظ بغريه، والسعيُد سعيٌد يف بطِن "الشقيُّ من شَ 
 . (3)أمه"

 
 

(. وما بني املعقوفتني منهما. وهو عند ابن  2998(، صحيح مسلم )6133صحيح البخاري، كتاب األدب )(  1
 (. 3982ماجه بدونه )

 . 1475العجلوين أن الديلمي أخرجه يف مسنده. كشف اخلفاء ذكر احلافظ (  2

( ولفظه فيه موقوفًا على ابن مسعود: "الشقي من شقي يف بطن أمه،  2645صحيح مسلم، كتاب القدر )(  3
  َظ بغريه". ويوجد قريباً مما أورده املؤلف يف املعجم الكبري للطرباين. وقد صححه األلباين للطرباين يفوالسعيد من ُوعِّ 

 (. 3685صحيح اجلامع )  .األوسط حديث "السعيد من سعد يف بطن أمه، والشقي من شقي يف بطن أمه" 
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 احلديث العشرون

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: عن أيب مسعود البدري قال: قالَ 

 فاصنْع ما شئت". "آخُر ما أدرَك الناُس من كالِم النبوِة األوىل: إذا مل تستِح 

 . (1)رواه ابن عساكر

 

 احلديث احلادي والعشرون

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:  هللا عنه قال: قالَ  رضيَ  عن عليي 

فقال: اي حممد، عْش ما شئَت فإنَك ميِ ت، وأحِبْب َمْن شئَت فإنَك   "أاتن جُبائيلُ 
ه، واعمْل ما شئَت فإنَك جمزيٌّ به، واعلْم أن شرَف املؤمِن قيامُه ابلليل، وعزَُّه  ُمفارقُ 

 استغناؤُه عن الناس". 

 . (2) رواه الشريازي وأبو نعيم

 . (3)ورواه احلاكم والبيهقي عن بشري بن سعد

 . (1) جابر والبيهقي عن

 

 (. 2، وصححه له يف صحيح اجلامع الصغري )508/ 40اتريخ مدينة دمشق (  1

سعد  ، حلية األولياء من رواية سهل بن ر من رواية جاب 281/ 2طبقات احملدثني أبصبهان )ذكر أخبار أصبهان( (  2
 . ورواية الشريازي يف األلقاب، كما يف اجلامع الصغري. 253/ 3

(  10541( من رواية سهل بن سعد، وقال: حديث صحيح اإلسناد، شعب اإلميان )7921املستدرك للحاكم )(  3
 كذلك من رواية سهل. 
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 احلديث الثان والعشرون 

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:  هللا عنه قال: قالَ  عن أيب سعيد رضيَ 

 فإنه ينظُر بنوِر هللا".  راسَة املؤمنِ "اتقوا ف

 . (2) رواه الرتمذي وغريه

 

 احلديث الثالث والعشرون 

 هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:   هللا عنها، عن رسولِّ  عن عائشة رضيَ 

 .(3) "أحبُّ األعماِل إىل هللا أدوُمها وإْن قل " 

 

 

 

 (. 10540شعب اإلميان للبيهقي ) (  1
 . 219/ 10يثمي: وفيه مجاعة مل أعرفهم. جممع الزوائد كما روى احلديث الطرباين يف الصغري واألوسط، قال اهل 

 (. 73وقد حسَّن احلديث يف صحيح اجلامع ) 

( وقال: حديث غريب، املعجم األوسط  3127سنن الرتمذي، كتاب تفسري القرآن، ابب ومن سورة احلجر ) (  2
، ولكن ضعفه له أليب  268 /10(. وقد حسَّنه للطرباين من رواية أيب أمامة يف جممع الزوائد 7843للطرباين )

 (. 127سعيد وابن عمر يف ضعيف اجلامع )

د واملداومة  (، صحيح مسلم، ابب القص6464رقاق ) مل خيرجه، وقد رواه الشيخان، صحيح البخاري، كتاب ال(  3
 ( واللفظ له. 6099على العمل )
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 احلديث الرابع والعشرون

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:  هللا عنه قال: قالَ  عن أيب هريرة رضيَ 

 "أخذان فالَك من فيك". 

 .(1) رواه أبو داود 

 

 احلديث اخلامس والعشرون

 هللا عنه، عن رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: هريرة رضيَ عن أيب 

 ك". ك، وال ََتُْن َمْن خانَ ائتمنَ  نْ "أدِ  األمانَة إىل مَ 

 . (2)رواه أبو داود والرتمذي واحلاكم

 

 احلديث السادس والعشرون

 هللا عنهما قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:    عن ابن عمرو رضيَ 

 ". "إذا أاتكم كرميُ قوٍم فأكرموه

 . (1)هللا عنهم  رضيَ  من الصحابةِّ  عن عدةٍ  احلديثِّ  من أئمةِّ  رواه بن ماجه، ورواه كثريٌ 

 

رواه اإلمام أمحد يف مسنده  (، وصححه له يف صحيح سننه، كما 3917سنن أيب داود، ابب يف الطرية )(  1
 ( وضعف الشيخ شعيب إسناده إلهبام الراوي عن أيب هريرة، وكذا هو عند أيب داود. 9028)

(، وقال فيه األلباين: حسن صحيح، سنن  3535سنن أيب داود، ابب يف الرجل أيخذ حقه من حتت يده )(  2
( وقال:  2296غريب، املستدرك للحاكم )( وقال: حديث حسن 1264الرتمذي، ابب منه يف كتاب البيوع )

 (. 240صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه. وصححه يف صحيح اجلامع الصغري )
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 احلديث السابع والعشرون

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: هللا عنه قال: قالَ  عن أنس رضيَ 

 عوا". برايِض اجلنِة فارتَ "إذا مررتُ 

 قالوا: وما رايُض اجلنة؟ 

 . كر"ُق الذ ِ "ِحلَ قال: 

 .(2) رواه اإلمام أمحد والرتمذي والبيهقي

 

 احلديث الثامن والعشرون 

 

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:  هللا عنه قال: قالَ  عن أيب هريرة رضيَ 

 "إذا وسِ َد األمُر إىل غرِي أهلِه فانتظِر الساعة".

 . (1) رواه البخاري

 

( من رواية جابر بن عبدهللا،  7791(، املستدرك للحاكم )3712سنن ابن ماجه، ابب إذا أاتكم كرمي قوم )(  1
 (. 269حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وحسَّنه يف صحيح اجلامع الصغري )  وقال: 

وقال:  ( 1820( وقال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف. املستدرك للحاكم من رواية جابر )12545مسند أمحد )(  2
( من  528( وقال: حسن غريب، شعب اإلميان للبيهقي ) 3510صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، سنن الرتمذي )

 للرتمذي من رواية أيب هريرة.   (. كما ضعفه يف الرقم التايل700) رواية جابر. وضعفه يف ضعيف اجلامع 
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 احلديث التاسع والعشرون 

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:  هللا عنهما قال: قالَ  بن عمر رضيَ عن ا

 "اذكروا حماسَن مواتكم، وكفُّوا عن مساوئهم".

 . (2) رواه أبو داود والرتمذي واحلاكم والبيهقي

 

 احلديث الثالثون 

 رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم:  هللا عنه قال: قالَ  عن معاذ بن جبل رضيَ 

 "استعينوا على إجناِح احلوائِج ابلكتمان، فإن كلَّ ذي نعمٍة حمسود".

 . (3)رواه الطرباين والبيهقي وابن عدي

 

 والثالثون احلديث احلادي 

 هللا عنه، عن رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  عن وابصة رضيَ 

 

 (. وهو جزء من حديث. 59كتاب العلم )   صحيح البخاري،(  1
( وقال:  1019(، وضعفه له يف ضعيفه، سنن الرتمذي ) 4900، ابب يف النهي عن سب املوتى )سنن أيب داود (  2

(،  6981( وقال: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، السنن الكربى للبيهقي ) 1421حديث غريب، املستدرك للحاكم )
 (. 739وضعفه هلم يف ضعيف اجلامع )

(، الكامل يف  6655(، شعب اإلميان )1186(، والصغري ) 2455)(، واألوسط 183املعجم الكبري للطرباين )(  3
يف ترمجة سعيد بن سالم العطار، الذي قال فيه أخرياً: يتبني على حديثه ورواايته   404/ 3الضعفاء البن عدي 

 (. 943الضعف. وصححه يف صحيح اجلامع ) 
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 املفتون".  "استفِت نفسَك وإن أفتاكَ 

 .(1) ريخ ارواه البخاري يف الت 

 

 احلديث الثان والثالثون 

 هللا عنه، عن رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  عن حكيم بن حزام رضيَ 

 "أسلمَت على ما أسلفَت ِمْن خري".

 . (2) رواه اإلمام أمحد والشيخان

 

 احلديث الثالث والثالثون 

 هللا صلى هللا عليه وسلم:   رسولُ  هللا عنهما قال: قالَ   عن ابن عباس رضيَ 

 لك". "امسْح ُيْسَمحْ 

 .(3) رواه اإلمام أمحد والطرباين والبيهقي

 

 

 

 (. 948حسَّنه له يف صحيح اجلامع الصغري )(  1
(،  15353(، مسند أمحد ) 123)  (، صحيح مسلم، كتاب اإلميان 2220لبيوع )صحيح البخاري، كتاب ا(  2

 الشيخ شعيب إسناده على شرط الشيخني.  وصحح 
 (.  1169(، والصغري )5112( وصححه الشيخ شعيب، املعجم األوسط للطرباين )2233مسند أمحد )(  3

 (. 982وصححه هلم يف صحيح اجلامع الصغري )
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 احلديث الرابع والثالثون 

هللا عنه، عن رسولِّ هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:   عن أيب موسى األشعري رضيَ 
 ِه ما يشاء".نبي ِ  قضي هللا على لسانِ روا، ويَ "اشفعوا ُتؤجَ 

 . (1) رواه الشيخان

 

 احلديث اخلامس والثالثون 

 قال:  أنه  وسلم عليه هللا  صلى هللا  رسولِّ  عن ، هللا عنهما  عباس رضيَ عن ابن 

 الوجوه".  ِحسانِ  عند اخلريَ  "اطلبوا 

 . (2)الصحابة من عدةٍ  عن احلديثِّ  أئمةِّ  من كثريٌ  ورواه  والبيهقي، الطرباين رواه

 

 احلديث السادس والثالثون

 قال:  أنه وسلم عليه هللا  صلى هللا  رسولِّ  عن عنه،  هللا  رضيَ  أنس عن

 كلَّها".  الوجوهَ   ْكِفكَ يَ  واحدٍ  لوجهٍ  اعملْ "

 .(1) والديلمي  عدي ابن رواه
 

 (.  2627(، صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة )6028(، وكتاب األدب )1432صحيح البخاري، كتاب الزكاة ) (  1
وقال البيهقي: يف هذا اإلسناد ضعف. وقال األلباين:  ( 3543(، شعب اإلميان )11110املعجم الكبري للطرباين )(  2

ث اإلحياء أن للحديث طرقًا كلها  (. وذكر احلافظ العراقي يف خترجيه ألحادي903موضوع )ضعيف اجلامع 
 )اهلامش(.  154/ 4ضعيفة. إحياء علوم الدين 
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 احلديث السابع والثالثون 

 وسلم: عليه  هللا صلى هللا  رسولُ   قال قال: عنهما هللا  رضيَ  عباس ابن عن

 له". ُخِلقَ  ملا ميسَّرٌ  فكلٌّ  "اعملوا

 . (2)الطرباين رواه

 

 احلديث الثامن والثالثون 

 قال: أنه  وسلم عليه هللا  صلى  هللا رسولِّ  عن عنه،  هللا  رضيَ  أمامة أيب عن

 . جائر" سلطانٍ  عندَ   حق ٍ  كلمةُ   اجلهادِ  "أفضلُ 

 . (3)والطرباين  ماجه وابن أمحد اإلمام رواه

 

 

 

 

ما يرويه غري   يف ترمجة انفع السلمي أيب هرمز، الذي قال فيه أخرياً: وعامة  49/ 7الكامل يف الضعفاء البن عدي (  1
. وضعفه البن عدي والديلمي يف ضعيف اجلامع  حمفوظ، والضع  (. 969)ف على روايته بنييِّ

 (. 1074وصححه له يف صحيح اجلامع الصغري )(  2
( واللفظ له، مسند أمحد  8081(، املعجم الكبري للطرباين )4012سنن ابن ماجه، ابب األمر ابملعروف )(  3

 ( وذكر الشيخ شعيب أنه حسن لغريه. 22212)
 (. 1100وصححه هلم يف صحيح اجلامع )
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 احلديث التاسع والثالثون 

   وسلم: عليه  هللا صلى هللا  رسولُ  قالَ  قال: عنه هللا  رضيَ  هبرية بن قرة عن

 لُبًّا".  ُرِزقَ  من "أفلحَ 

 . (1) التاريخ يف والبخاري البيهقي رواه

 

 احلديث األربعون 

   قال: أنه وسلم عليه  هللا  صلى هللا رسولِّ  عن  عنها، هللا  رضيَ  عائشة عن

" احلق ِ  صاحبِ لِ   "إنَّ   .مقاال 

 . (2)الساعدي محيد أيب عن نعيم  أبو ورواه  أمحد، اإلمام رواه

 

 

 احلديث احلادي واألربعون 

 قال:  أنه  وسلم عليه هللا  صلى  هللا رسولِّ  عن عنه،  هللا   رضيَ  عامر بن عقبة عن

 ك". خطيئتِ   على وابكِ  بيُتك، وْلَيَسْعكَ  ك،لسانَ  عليكَ  "املكْ 

 .(1) الرتمذي رواه

 

 (. 1056(. وضعفه هلما يف ضعيف اجلامع ) 4654(، شعب اإلميان للبيهقي )810)التاريخ الكبري للبخاري  (  1
( وذكر الشيخ شعيب أن إسناده حسن. وصححه يف صحيح  26355، مسند أمحد )290/ 10حلية األولياء (  2

 (. وهو عند الشيخني من رواية أيب هريرة رضي هللا عنه. 2146اجلامع )
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 (.  1392ديث حسن. وصححه يف صحيح اجلامع )( وقال: ح2406سنن كتاب الزهد )(  1
 وهكذا هو يف اجلامع الصغري، لكنه يف املطبوع من سنن الرتمذي "أمسك" بدل "أملك". 
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